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De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag 

aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer een 

bijzondere fotograaf van de fanclub in de schijnwerpers: Jeroen Otten.

Tekst: Marieke Wildenberg
Foto: Henk van der Tas

Kippenvel
Jeroen is een goed voorbeeld van 
hoe enthousiasme voor FC Barce-
lona kan uitgroeien tot het worden 
van een bestuurslid van de Fan 
Club Barcelona. Zijn liefde voor de 
Catalaanse club is ontstaan tijdens 
een vakantie in Spanje in 1989. De 
familie Otten bracht een dagbezoek 
aan Barcelona en wilde Camp Nou 
en het FC Barcelona Museum uiter-
aard niet overslaan. Dat het mu-
seum destijds echter nog gesloten 
was in de wintermaanden wisten zij 
niet en de moeder van Jeroen ging 
op een Nederlands/Spaanse manier 
uitleggen dat ze helemaal uit het 
land van Johan Cruijff, de toenma-
lige hoofdcoach van Barça, waren 
gekomen en heel graag iets van 
de club wilden bezoeken. Zo kreeg 
ze het ondenkbare voor elkaar: de 
familie werd onder begeleiding van 
een medewerker van FC Barcelona 
naar het heilige gras geleid en kon 
zodoende het stadion toch zien. In-
middels mag het niet meer, maar als 
vijftienjarig jongetje stond Jeroen 
op de middenstip in een leeg Camp 
Nou; een kippenvelmoment dat nog 
altijd in zijn geheugen staat gegrift.

Fotografietalent
In de zomer van 2009 meldde 
Jeroen zich bij de fanclub aan als 
vrijwilliger. Tot dan toe was hij bij 
FC Purmerend actief als assistent-
trainer. Aangezien hij binnen de 
voetbalwereld actief wilde blijven, 
reageerde Jeroen op de website 
van de fanclub op een oproep voor 
enthousiaste vrijwilligers.
Eenmaal bij de redactie werd zijn 
talent voor fotografie ontdekt en be-
zocht hij namens de Fan Club Bar-
celona vele wedstrijden om foto’s 
voor het magazine en de website te 
maken. Jeroen herinnert zich nog 
als de dag van gisteren dat hij voor 
het eerst aan het werk ging in Camp 
Nou. Dat was in 2011, toen hij de 
vriendschappelijke wedstrijd tus-
sen Barça en Napoli voor de Joan 
Gamper Trofee bezocht. Het werd 

Achter de schermen:  
Jeroen

een galavoorstelling met maar liefst 
vijf doelpunten van Cesc Fàbregas, 
Seydou Keita, Pedro Rodríguez en 
tweemaal Lionel Messi. Toenmalige 
coach Pep Guardiola gaf veel speel-
tijd aan de jonge spelers van Barça 
B, die allen door Jeroen op de 
gevoelige plaat werden vastgelegd.

Bestuur en sociale media
Het enthousiasme van Jeroen werkt 
aanstekelijk en binnen het fanclub-
bestuur ontstond het idee om hem 
te vragen toe te treden tot het 
bestuur. Jeroen zette die stap graag 
en werd naast onze huisfotograaf 
de hoofdredacteur van de Soci-
ale Media redactie. Deze redactie 
bestaat uit vrijwilligers die dagelijks 
de website, de Facebook-pagina en 
het Twitter-account van de fanclub 
voorzien van actueel nieuws. Tevens 
doen zij tijdens wedstrijden live ver-

slag via Twitter voor iedereen die de 
wedstrijd zelf niet kan kijken. Jeroen 
overziet deze vrijwilligers en doet 
dat met veel plezier, al is het werken 
met jonge mensen verdeeld over 
het hele land een pittige uitdaging. 
Zijn grootste liefde blijft echter 
fotograferen en deze passie deelt 
hij met zijn zoon Thomas. Ze zijn al 
regelmatig samen langs de velden 
van FC Purmerend te vinden met 
hun camera’s. Jeroens ultieme 
Barça-moment zal het moment zijn 
waarop vader en zoon zij aan zij 
voor de fanclub aan het werk kun-
nen in Camp Nou. 

Dat moment laat nog even op zich 
wachten, aangezien Thomas pas 
acht jaar is, maar tot dan neemt 
Thomas ‘genoegen’ met een 
plaatsje op de tribunes van Camp 
Nou, naast zijn moeder en opa.

Kippenvel op de middenstip  
van Camp Nou

Vanaf slechts   € 449,00*

Fantastische voetbalreizen
                     naar Camp Nou

Het arrangement
In samenwerking met NBD Sports wordt ook dit seizoen weer een aantalvoetbalreizen naar thuiswedstrijden van FC Barcelona in de Primera División  georganiseerd. Een dergelijke fanreis bestaat uit een volledig verzorgdweekendarrangement, waarbij is inbegrepen:

•  de heen- en terugvlucht (in principe vanaf Eindhoven naar Barcelona);•  3 overnachtingen, inclusief ontbijt in een 4-sterren (!!) hotel in Calella;•  een ticket (1ste of 2de ring) voor de wedstrijd van het betreffende weekend;•  een bezoek aan Camp Nou en de FCB Megastore;•  een toegangskaartje voor de stadiontour en het museum;•  een vrije dag in de stad Barcelona;•  vervoer tijdens het verblijf;•  reisbegeleiding vanuit de fanclub.

Run by:

Win c 250,00!!

Boekingen
Indien u voor één van de bovenstaande voetbalreizen wilt boeken, stuur dan een e-mail naar peter@nbdsports.nl. Wij sturen u dan per e-mail een boekingsformulier toe.  Heeft u geen e-mail, dan kunt u ook bellen  (073-6440900). Wij sturen u dan een boekingsformulier per post toe. Krijgt u onverhoopt de voice mail spreek dan uw naam, adres, postcode en woonplaats in en, indien van toepassing, ook uw lidnummer.

De geplande reizen/wedstrijden

De volgende reizen staan (onder voorbehoud) voor dit seizoen gepland:

21 t/m 24 november 2014  Barcelona - Sevilla

20 t/m 23 februari 2015  Barcelona - Málaga

06 t/m 09 maart 2015  Barcelona - Rayo Vallecano

17 t/m 20 april 2015  Barcelona - Valencia

08 t/m 11 mei 2015  Barcelona - Real Sociedad

*Onze prijzen zijn “all in”, 
hetgeen wil zeggen dat,  
met uitzondering van een 
reis- of annulerings- 
verzekering, ruimbagage en 
de normale verblijfskosten, 
verder alles inbegrepen is!! 
U kunt overigens via onze 
website heel eenvoudig een 
voordelige reis- en/of  
annuleringsverzekering 
afsluiten.

                                                              Als u dit seizoen nog een fanreis bij ons boekt (of al heeft geboekt),
     maakt u kans  om € 250,00 van uw reisprijs terug te winnen!!

                            En . . . deze prijs geldt voor elke reis waardoor, inclusief de nog
                  te plannen Champions League wedstrijd, de prijzenpot
      in totaal maar liefst € 1.500,00 bedraagt!!

             Meer informatie over deze actie en de inhoud van
                  de fanreizen vindt u op: www.beleefbarca.nl.


